ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
IŠVADA
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARANTIJOS SUTEIKIMO
2020 m. kovo 12 d. Nr. VA-1 (5.1)
Šiauliai
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020-02-21 raštu Nr. V2-14 (3.8E)
,,Dėl garantijos suteikimo“ kreipėsi į Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą prašydamas pateikti
išvadą dėl 152 000 Eur garantijos suteikimo UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ ilgalaikei paskolai
imti. Paskolos ėmimo tikslas - investicinio projekto „Šiaulių rajono gatvių apšvietimo tinklų
atnaujinimas“ įgyvendinimui.
Rengiant išvadą dėl galimybės suteikti garantiją UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“, buvo
išanalizuoti teisės aktai reglamentuojantys ar Savivaldybė prisiimdama įsipareigojimus suteikiant
garantiją UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ ilgalaikei paskolai imti, neviršys Lietuvos Respublikos
2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme
nustatyto savivaldybių garantijų limito. Vertinimui buvo naudojami Savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus pateikti duomenys apie Savivaldybės prisiimtus garantinius įsipareigojimus 2019
m. gruodžio 31 dienai ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr.
T-3431, tačiau nebuvo vertinti UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ finansinės atskaitomybės ir kitų
ataskaitų duomenys bei nebuvo vertinta paskolų grąžinimo galimybė.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už vertinimui pateiktų duomenų tikrumą ir
teisingumą. Atliekant vertinimą buvo vadovaujamasi nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi,
objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme2 nustatyta, kad Savivaldybė, laikydamasi
Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka3 gali teikti garantijas dėl paskolų,
naudojamų investicijų projektams finansuoti.
Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme4 nustatyta, kad savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas
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dėl savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams
lėšas pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos
dokumentus, įsipareigojimai negali viršyti 10 procentų šio įstatymo 6 priede nurodytų
prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Šio įstatymo 6 priede prognozuojamos Šiaulių
rajono savivaldybės biudžeto pajamos – 24 223 000 Eur.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, Savivaldybės garantijų limitas yra 2 422 300
Eur.
Pagal Skolinių įsipareigojimų 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaitos 80 eil. duomenis5,
Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių
priimtų įsipareigojimų sudaro 958 098 Eur.
UAB „Kuršėnų vandenys“ nepanaudota suteikta garantija - 893 870 Eur.
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-3436 nuspręsta
pritarti UAB Kuršėnų autobusų parkui dėl trijų M3 klasės autobusų įsigijimo lizingo būdu, UAB
Kuršėnų autobusų parko įsipareigojimai kredito įstaigai 2020 m. vasario 15 d. – 127 324 Eur.
Suteikus prašomą garantiją UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ 152 000 Eur Savivaldybės
garantiniai įsipareigojimai sudarytų 2 131 292 Eur arba 8,8 procentus nustatyto garantijos limito.
Remiantis aukščiau išdėstytais faktais (duomenimis), Šiaulių rajono savivaldybė gali suteikti
garantiją dėl UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ imamos 152 000 Eur ilgalaikės paskolos investicijų
projektui finansuoti, kadangi Savivaldybės garantijų limitas nebus viršytas.
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Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus pateikta Forma Nr. 3-sav., „Skolinių įsipareigojimų 2019 m. gruodžio
31 d. ataskaita“, 2020-02-10.
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Kuršėnų autobusų parkui įsigyti autobusus lizingo būdu“.

